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اسناد

پرویز خطیبی و ضبط صفحه
امیر منصور- محمديعلیرضا شاه

اي  گردد مقدمهسندي که در این شماره ارائه می
هاي اي از تصنیفهاي فکاهی از ساختهبرمجموعه

برخی از اطالعات موجود در . است"پرویز خطیبی"
این سند، در یادداشتهاي منتشرشده از پرویز خطیبی به 

و برروي سایت رسمی "تی از هنرمندانخاطرا"نام 
وي وجود ندارد که جهت تکمیل اطالعات منابع 

اي که در متن دو وجه عمده. گرددیادشده، نشر می
:سند مورد اشاره قرار گرفته عبارتند از

گرایش سیاسی پرویز خطیبی به حزب توده که -1
-نشانه،شمسی1326در تاریخ انتشار سند یعنی سال 

ذیل عنوان مسلک (شوداز افول آن مشاهده میهایی 
فعالیتهاي حزب افزایش و اوجگیري مجدد آن با )من

، پس از 1332تا 1329توده در فاصله سالهاي 
بازگشت از بخارست و مواجه شدن با دستگیري و 
فشارهاي حکومت کودتا، به سردي و جدایی همیشگی 

تی پس انجامد و مداز حزب توده و مشی و مرام آن می
بازگشت از فستیوال بخارست و "جزوه از انتشار 

یابد که به فعالیتهاي رادیویی ، اجازه می"شوروي
.خویش بازگردد

گذاري مشترك در تولید صفحه و ناتمام ماندن این براي سرمایه"پرویز محمود"و "حسین استوار"توافق با -2
وي این .انجامدمیدر بمبئی باشیان اهللا میناهللا و نعمتتوسط فتح"دلبر"هاي داراي لیبل قرارداد که عمال به ضبط صفحه

براي اطالعات بیشتر . نیز به رشتهء تحریر کشیده است"خاطراتی از هنرمندان"تر در کتاب مطلب را بصورت مشروح
.مراجعه فرماییدصفحه سنگیاي با همین عنوان در دومین شماره توانید به مقاله، می"دلبر"هاي پیرامون صفحه

:مالحظات زیر نیز در توجه به این سند خالی از فایده نیست
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هیز "در این سال آخرین نوبت ضبط صفحه براي لیبلهاي . شمسی است1326سال تیر ماهتاریخ انتشار سند-
ها یا پردهاز پیشقطعات متعددي اجراي گیرد که در تهران صورت می"ادئون"و "کلمبیا"، "ماسترز ویس

.وجود دارد"کلمبیا"هاي و دیگران برروي صفحه"حمید قنبري"تصنیفهاي فکاهی وي توسط 
در پشت باشد می"حسین بنائی"اثر وکه از مشهورترین کمدینهاي ایران است"اصغر تفکري"کاریکاتور -

.ر آن ایام بوده استد"توفیق"کاریکاتوریست اصلی نشریات بنائی. جلد این مجموعه وجود دارد
اشاره شده است که دومی با اجراي خود وي بر "غالم یحیی"و "وريپیشه"در متن به دو تصنیف کمیک -

.مشاهده شده است11742با شماره قالب "موزیکال"104صفحهء شماره Bروي 
است که به مشارکت کمپانیهاي ایرانی براي ضبط صدا تصریح شده"یک موضوع مضحک"در ذیل عنوان -

هاي کلمبیا، بر روي صفحه"ارکستر صوت ایران"باشد که اسم می"شرکت صوت ایران"اي به قاعدتا اشاره
EMIدر اسناد شرکت "ایرانشرکت صوت"نام . اند نیز وجود دارددر تهران ضبط شده1326که در سال 

بوسیله "محسن محمدي"سط نیز در کتاب خود، که ترجمه فارسی آن تو"نیرمایکل کی"وجود دارد و 
.از آن یاد نموده استمکررامنتشر شده،"انجمن مفاخر و آثار ملی"
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